
یکمن یدهم 
رازفا مرن  شارگ  رتویپماک  یسانشراک 

کارا یزکرم ، ناتسا 

eng.namaki@gmail.com
09184929490

ها تاعالطا   

دلوتتیسنجرهشناتسا لهاتلاس  یزابرستیعضو  تیعضو 

درجم۱۳۶۹درمکارایزکرم

یلغش تاعالطا   

لاغتشا ردتیعضو  راک  یتساوخردهدامآ  قوقح  لقادح 

مدرگیم راک  لابند  هب  متسین و  راک  هب  لوغشم  رضاح  لاح  راوجمهرد  یاه  ناتسا دوخ و  -ناتسا 

یلیصحت تاعالطا   

یلیصحت عطقم  هاگشنادنیرخآ  هاگشنادعون  یلیصحتمان  لدعمشارگهتشر 

یناهارفدازآیسانشراک ماقم  مئاق  کارا -  دحاو  دازآ  رازفارتویپماکهاگشناد  ۱۳٫۷۹مرن 

یجراخ یاه  نابز  

یسیلگنا

اه تراهم  

یبHtml5CSS3سرپدرو یب  PHPJqueryیام 

سرپدرو هتسوپ  سرپدرویحارط  هنوزفا  یزاسیحارط  یصخش  شاریو و 
سرپدرو هتسه 

یاه هتسوپ  یزاس  یموب 
سرپدرو یجراخ 

یاه هنوزفا  یزاس  یموب 
سرپدرو یجراخ 

Woocommerce هنوزفا

Easy Digital هنوزفا
Downloads

Responsive یژولونکتTwitter BootstrapSeoتاس یزاس  MySqlهنیهب 

رتویپماک اب  راک  تراهم 
(ICDL)



یراک قباوس   

کارا ک  رفص و  هدکهد 
: یلغش بوتیعقوم  یحارط  میت  ریدم 

: راک هب  عورش  ۱۳۹۱/۱۱خیرات 
: یراکمه مامتا  ۱۳۹۳/۷خیرات 

 تاحیضوت

ناریا یب  یب  یام  تپیرکسا  ینابیتش 
: یلغش ینابیتشتیعقوم  میت  دشرا  تریدم 

: راک هب  عورش  ۱۳۸۷/۷خیرات 
: یراکمه مامتا  راکخیرات  هب  لوغشم  رضاح  لاح  رد 

اهتاحیضوت نیگال  اه و  بلاق  تپیرکسا و  هتسه  یزاس  یموب  - 
گنیگابد - 

نیگال بلاق و  یحارط  - 

سا ما  یس  شار  یناریا  تپیرکسا  ینابیتش 
: یلغش هعسوتتیعقوم  ینف +  تریدم 

: راک هب  عورش  ۱۳۸۹/۷خیرات 
: یراکمه مامتا  راکخیرات  هب  لوغشم  رضاح  لاح  رد 

ینفتاحیضوت ینابیتش  - 
هنوزفا بلاق و  یحارط  - 

سا ما  یس  اناداآ  یناریا  تپیرکسا  ینابیتش 
: یلغش هعسوتتیعقوم  میت  وضع 

: راک هب  عورش  ۱۳۹۱/۵خیرات 
: یراکمه مامتا  راکخیرات  هب  لوغشم  رضاح  لاح  رد 

گنیگابدتاحیضوت - 
هنوزفا بلاق +  یحارط  - 

یزکرم نونفزارف  تکرش 
: یلغش یسونتیعقوم  همانرب  میت  وضع 

: راک هب  عورش  ۱۳۹۴/۱۰خیرات 
: یراکمه مامتا  ۱۳۹۴/۱۱خیرات 

) تاحیضوت یمدرم تاباختنا  تاغیلبت  عماج  هناماس  مات (  هژورپ  تنالک  تمس  یسون  همانرب  یحارط و  - 
(J2EE  ) اواج روک  هب  سورس  بو  قیرط  زا  ندش  لصم  - 

JSON یژولونکت زا  هدافتسا  - 

برغ ورشیپ  تعنص  عیفرت 
: یلغش کیتامروفناتیعقوم  ریدم 

: راک هب  عورش  ۱۳۹۴/۳خیرات 
: یراکمه مامتا  ۱۳۹۴/۱۰خیرات 

تکرشتاحیضوت تاس  بو  هعسوت  یحارط و  - 
کینورتکلا تراجت  روما  ماجنا  - 



تاحیضوت  

 ... یهاگشورف و , یتکرش یصخش , دننام  سرپدرو  تپیرکسا  اب  تاس  بو  عاونا  یحارط  - 
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